
 

 

 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 3/SABB/2020 

 
 
 
 
 

- Wzór Umowy– 
 

UMOWA NR ……………. 
 
zawarta w dniu ....................... 2020 r. w ………………………., pomiędzy: Stowarzyszeniem 
Aktywność bez barier, Mierzyn 72-006, Oś. Pod Lipami 28a, reprezentowanym przez: Annę Zawadzką 
– Prezes ,  zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
  
a 
....................................................... z siedzibą w ................ adres .....................................................,.... 
 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................................ 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
Podstawą  udzielenia  zamówienia są  wytyczne  w  zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie 
mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki 
…...................... model …...............................dla …………………………………………..oraz 
parametrach technicznych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), zwanego dalej „samochodem”.  

2. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest kompletny, wolny od wad 
prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawny technicznie. 

 
§ 2 

 
1. Termin   realizacji   przedmiotu   umowy:   od   dnia   zawarcia   niniejszej   umowy   do   dnia  

……………………r. tj. do…….. dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Wykonawca 
na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą przedmiotu umowy, telefonicznie powiadomi o 
tym fakcie Zamawiającego. 

 

2. Wraz z samochodem Sprzedający ma obowiązek dostarczyć: 
1) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,  
2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 
3) książkę przeglądów serwisowych, 
4) świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych, 
5) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,  
6) fakturę VAT, 
7) świadectwo zgodności WE, 
8) dokument potwierdzający zapłacenie akcyzy, 

9) kartę pojazdu,  
10) inne  dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu  
11) oświadczenie o zapewnieniu sieci zbierania. 



 

 

4. Zamawiający stwierdzi wykonanie dostawy oraz prawidłowość dostarczonego przedmiotu umowy 
poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 5 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu umowy niezgodnego z opisem 
przedmiotu zamówienia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy, co 
zostanie stwierdzone w odrębnym protokole. Wykonanie ponownej dostawy oraz prawidłowość 
dostarczonego samochodu stwierdzona zostanie w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym 
mowa w ust. 4 powyżej. W takim przypadku będą naliczane kary umowne w wysokości jak za 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wynoszącej: 

 

1) w przypadku gwarancji jakości i rękojmi mechanicznej oraz elektrycznej(obejmującej również 
całe wyposażenie) i minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów 

 

2) w przypadku powłoki lakierniczej – minimum 36 miesięcy 

 

3) w przypadku gwarancji i rękojmi na perforację elementów nadwozia – minimum 60 miesięcy 

 

2. W razie awarii samochodu na terenie Polski w okresie gwarancji na podzespoły mechaniczne 
Wykonawca  zapewni pakiet assistance dla sprzedanego pojazdu (minimalny limit 100.000 km). 

 

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. Gwarancja jakości i rękojmia za wady nie 
obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 

 

4. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez 
producenta pojazdu stacjach obsługi na terenie całego kraju. 

  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni od chwili 
zgłoszenia usterki lub awarii, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Usterki i awarie zgłaszane będą 
telefonicznie na numer: ………………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
……………. . 

 

6. W razie wykonywania naprawy przez okres dłuższy niż 3 dni Wykonawca zapewni samochód 
zastępczy o parametrach porównywalnych z pojazdem uszkodzonym. Samochód zastępczy 
powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w czwartym dniu od chwili zgłoszenia 
usterki lub awarii.  

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy: cenę brutto............................... zł  
w tym: 
VAT …..% - ………………….…………….zł 
cena netto: ……………….…………….zł 

 

2. Wymieniona cena brutto nie może ulec podwyższeniu. 

 

3. Cena określona w ust. 1 zawiera w sobie wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
 

§ 5  
1. Zamawiający dokona płatności za prawidłowo wykonaną dostawę przelewem w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane w fakturze 
VAT za zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół 
zdawczo – odbiorczy. 



 

 

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca wykona umowę samodzielnie. 
 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikającej z umowy na osobę trzecią. 
 
3. Sposób wystawienia faktury: Nabywca :  

 
Stowarzyszenie Aktywność bez 
barier 
Mierzyn 72-006, Osiedle Pod Lipami 
28a 
NIP: 852 244 55 73 

 

§7  
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania 

terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości ceny brutto 
określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 1 zd. pierwsze niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedostarczenia w 
terminie samochodu zastępczego, w wysokości 0,2% wartości ceny brutto określonej w § 4 
ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 
3 ust. 6 niniejszej umowy. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
przypadku nieterminowego usunięcia awarii lub usterki samochodu, w wysokości 0,2% 
wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości ceny brutto 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§8  
W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia przekraczającego łącznie 14 dni kalendarzowych 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia Wykonawcy dodatkowego 
terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zapłaty kar umownych określonych w § 7. 
 

§ 9 

 

Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza zmianę treści 
zawartej umowy w następujących przypadkach :  
a) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, 
których istnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią,  
b) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
c) zmiany techniczne, o ile są dla Zamawiającego obiektywnie uzasadnione.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci podpisanego 
przez obie strony aneksu po rygorem nieważności.  
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

 

§ 10 



 

 

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o wystąpieniu ww. okoliczności, o 
czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. 
 

§ 11  
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny w 

miejscu siedziby Zamawiającego. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 12  
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 

Wykonawca : Zamawiający : 


